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1 MAJA – SWIETO PRACY
WSZYSCY POLACY SPOTYKAMY SIE W 

BYGGEFAGENES HUS NA ULICY 
LYGTEN 10, 2400 KBH. NV. O GODZ. 9.00 

 
PO WSPOLNYM SNIADANIU, MUZYCE I PRZEMOWIENIACH 

WYMARSZ O 11.30 DO FÆLLEDEPARKEN.

Pytan bylo wiele a uczest-
nicy mieli wiecej na sercu niz 
bylo  czasu na odpowiedzi. 
To opowiada Robert Olej-
nik, pracownik zwiazkowy w 
Zrzeszeniu Zawodow Budow-
lanych po pelnym sukcesu 
spotkaniu w dniu 20 marca. 

To bylo bardzo pozytywne, 
ze tak duzo ludzi przybylo 
na spotkanie. Wielu bylo 
tutaj poraz pierwszy pomimo 
tego ze przebywaja tutaj w 
kraju wiele lat, mowi Robert 
Olejnik. On opowiada, ze na 
spotkanie uczestnicy zostali 
wezwani poprzez zapros-
zenie w polsko jezycznym 
informatorze, Kolega.

Na wielu naszych czlonkow 
patrzymy jak na ambasado-
row dla ruchu zwiazkowego 
a oni wlasnie zaprosili jedna 
lub dwie osoby. To jest tak 
jak chcemy azeby nasi cz-
lonkowie postepowali, azeby 
widzieli siebie jako ambasa-
dorow klubu. 

Polski Klub Zwiazkowy w rozwoju 
i rozkwicie
Polscy pracownicy szukaja zwiazkowej aktywnosci w Danii. Klub dla Polakow w 
Kopenhadze przezywa rosnaca ilosc czlonkow. 

Robert Olejnik twierdzi 
ze 70 procent uczestnikow 
spotkania sa czlonkami 
zwiazkow. 11 uczestnikow 
zapisalo sie do kasy bezro-
bocia.

-Klub jest otwarty dla 
wszystkich, a my pracujemy 

nad rozszerzeniem wspol-
pracy z innymi zwiazkami, 
ktore takze maja polskich 
pracownikow wsrod swoich 
czlonkow

Klub istnieje od czerwca 
2007 w rejonie Kopenhagi i 
ma dzis okolo 160 czlonkow. 



Napisz i zadzwon do polsko mowiacych zwiazkowcow: E-mail: rol@tib.dk (22 79 89 60) 
lub marcin.n@3f.dk (23 45 75 34). Przeczytaj wiecej po polsku na: www.bygsam.dk, 
www.3f.dk, www.malerneshus.dk

Zrzeszenie Zwiazkow Zawodowych Budownictwa
- Jest to zrzeszenie 13 zwiazkow budowlanych w Kopenhadze (murarze, ciesle, malarze, elektrycy, ogrodnicy, 
pracownicy robot ziemno – betonowych, montezy rusztowan, pracownicy wodno – kanalizacji i gazu oraz 
hydraulicy, kowale i spawacze).

Skontaktuj sie z nami pod adresem: Mølle Alle 26, 2500 Valby
Redakcja: Robert Olejnik og Mads Bruun Pedersen (DJ).

Zaproszenie na spotkanie Polskiego Klubu

Zwiazkowego

Spotkanie klubu zwiazkowego
Zapraszamy wszystkich czlonkow

i chetnych na
spotkanie w polskim klubie zwiazkowym.

Spotkanie odbedzie sie w sobote w
w dniu 24 kwietnia o godz. 16 na ulicy 

Mølle Alle 26, 2500 Valby.

Ze wzgledu na cieply posilek prosimy o telefoniczne poinformowanie 
Marcina lub Roberta o udziale w spotkaniu.

Ta liczba wzrosla w sobote 
poniewaz okolo polowa uc-
zestnikow nie byla czlonkami, 
zameldowala sie do niego.

Dunski model rynku 
pracy i podatki 
Na spotkaniu  zostala zap-
rezentowana struktura 
dunskiego rynku pracy, jak 
on funkcjonuje z porozumi-
eniami, zwiazki i inne. 

Ditte Jørgensen, ktora 
jest odpowiedzialna za kurs 
w jaki sposob funkcjonuje 
dunski rynek pracy rozbu-
dowala wiadomosci o nim 
poprzez swoj wyklad. 

Jej opowiesc zostala 
poszerzona przez pracow-
nika kasy bezrobocia, Per 
Persson, ktory opowiedzial 
o dunskich przepisach kasy 
bezrobocia i jej prawach, 
obowiazkach i przywilejach. 

Na koniec wystapil 
zwiazkowy konsulent Palle 
Bisgaard, ktory przedstawil 

ostanie wiadomosci o nowo 
dokonanych porozumieniach 
i w jaki sposob rozwiazuje sie 
problemy na rynku pracy. 

 Uczestnicy spotkania 
szukali odpowiedzi na pyta-
nia zwiazane z przepisami 
podatkowymi w Danii. Dlate-

go pracujemy nad tym azeby 
na nastepnym spotkaniu w 
dniu 24 kwietnia  goscic pr-
zedstawiciela podatkow ktory 
moglby opowiedziec o prze-
pisach podatkowych i odpo-
wiedziec na pytania, mowi 
Robert Olejnik. n (mbp)


